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Raadsvergadering d.d. 12 juli 2011 agendapunt 17 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 31 mei 2011 
 
Onderwerp:                           Haalbaarheidsonderzoek Aqualaren  
Portefeuillehouder:   Dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Mevr. M.A. Vreugdenhil 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 815 
E-mail adres:   m.vreugdenhil@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 De kosten van het haalbaarheidsonderzoek van maximaal € 50.000  
                                             dekken uit het budget incidenteel onvoorzien.   
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Projectcontract (ter inzage)  
 

TOELICHTING 

In het kader van de bezuinigingsdiscussie is ook zwembad Aqualaren aan de orde geweest. Uw raad 
heeft op 12 april 2011 onderstaande besloten: 

1. Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het 
behoud van een voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en zwemverenigingen. Het 
streven daarbij is zo een voorziening te realiseren met een structurele bijdrage van ca.     
€ 200.000. 

2. Een bezuiniging die bij slagen van dat haalbaarheidsonderzoek gerealiseerd wordt  op Aqualaren 
in te boeken.  Vooralsnog wordt volstaan met p.m. vermelding. Op die bezuiniging wordt het 
bedrag van de structurele bijdrage als bedoeld onder 1. in mindering gebracht. 

3. Vooralsnog af te zien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende 
middelen in te boeken als bezuiniging vanaf 2011. 

 
Besluit 1 is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Hierbij is voor het college het streven naar 
behoud van een voorziening een uitgangspunt. Het projectcontract is de basis voor het 
haalbaarheidsonderzoek.  
 
Opdracht: 
Onderzoek de verschillende mogelijkheden voor behoud van een overdekte zwemgelegenheid in 
Zuidlaren waarbij minimaal een voorziening voor zwemlessen, doelgroepen en zwemverenigingen 
behouden wordt voor een structureel bedrag van ca. € 200.000. Presenteer hierin verschillende 
scenario’s met bijkomende kosten waarbij onbeperkt gedacht wordt.   
 
Eindresultaat:  
Een rapport met minimaal de onderste scenario’s :  
1) Het scenario van een overdekte voorziening voor doelgroepen, zwemlessen en zwemverenigingen  
    in Zuidlaren;  
2) De minimale variant waarin de mogelijkheden voor maximaal € 200.000 structureel staan. 
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Alle scenario’s zullen beoordeeld worden aan de hand van de onderstaande criteria: 
• overdekte zwemgelegenheid voor doelgroepen 
• overdekte zwemgelegenheid voor leszwemmen 
• overdekte zwemgelegenheid voor zwemverenigingen 
• structurele belasting van de begroting met € 200.000 
• locatie  
• minimale overheidsbemoeienis  

 
Het project zal verschillende stromen hanteren om input te krijgen voor de verschillende scenario’s.  
1) Verhoging inkomsten en verlaging kosten (bijlage 1); 
2) Samenwerking met externe partijen in de breedste zin van het woord (bijlage 2); 
3) Onderzoeken van behoud van een overdekte zwemgelegenheid in combinatie met gezondheid en  
    sport (bijlage 3). 

Het onderzoek zal voornamelijk intern worden uitgevoerd. Afhankelijk van de scenario’s en complexiteit 
hiervan kan het voor het realiseren voor realistische plannen noodzakelijk zijn externe expertise in te 
huren. 
 
Ondanks de interne invulling van het project komen de werkzaamheden als extra werkzaamheden bij de 
organisatie te liggen. Door de projectmatig aanpak zal er ook projectmatige dekking gezocht moeten 
worden. Dit kan via het budget: incidenteel onvoorzien. Uiteindelijk moet het haalbaarheidsonderzoek 
leiden tot een kostenbesparing.  
 
De te verwachte interne uren van het onderzoek zijn duidelijk, maar onduidelijk is nog of we en hoe veel 
externe expertise er nodig is om een goed rapport op te leveren. Door de krappe planning is het echter 
noodzakelijk snel te kunnen handelen. Daarom vragen wij op voorhand budget aan voor de inhuur van 
externe expertise.  

Financiële consequenties 

De gevraagde middelen van maximaal € 50.000 gaan ten laste van de reserve: incidenteel onvoorzien.  

Gevraagd besluit 

1) De kosten van het haalbaarheidsonderzoek van maximaal € 50.000 te dekken vanuit het budget 
incidenteel onvoorzien.  
 
Ten laste van: budget incidenteel onverzien 4070610 4000100 

Stand na raadsvergadering van 26-4-2011 € 102.842 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


